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1. INTRODUCCIÓ.
A l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, la quantitat de roba necessària pel
bon funcionament és d’un volum considerable, per aquest motiu cal disposar
de normes i circuits prou clars i ben definits per tal de garantir la qualitat dels
nostres serveis i la satisfacció dels nostres clients tant interns com externs,
així com establir mesures de control que ens permetin gestionar de forma
correcte l’estoc i rentabilitzar·lo al màxim.

El servei de bugaderia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus L’Hospital
Universitari de Sant Joan de Reus, situat a l’Avinguda Josep Laporte s/n,
funciona mitjançant una licitació pública per contractar la prestació del servei
de lloguer i rentat, planxat i plegat de la roba plana, roba d’uniformitat verda
i blanca i manteniment.

Aquest document té com a objectius:
• Disposar d'un manual de funcionament clar i que s'adapti al màxim a la
nostra forma de treballar. Així s'aconseguirà canalitzar les vies de
treball redistribuint·lo de manera lógica i otorgant·se les
responsabilitats a aquelles persones que formin part del circuit.

• És convenient que els nous procediments representin una millora en la
qualitat i eficàcia de la nostra tasca diària. Sense això, el circuit i les
distribucions de treball no serien lògiques i caldria ésser receptius a
l'eficàcia del canvi i no aferrar·nos als sistemes actuals.
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El present document no suposa cap normativa, sinó que constitueix la base
sobre la qual es poden realitzar en un futur aquelles modificacions que las
exigències derivades de la nostra dinàmica de treball ens aconsellin,
normalitzant i regularitzant tots els circuits.

2. ESTRUCTURA GENERAL DE L'ÀREA DE BUGADERIA I COSIDOR.
Àrea que gestiona el rentat, custòdia i distribueix la roba hospitalària i els
uniformes. També serà tasca complementària de l’àrea, en l’àmbit de treball
del cosidor, la d’efectuar els arranjaments que calgui de la roba i uniformitat
en qüestió.

L'àrea de bugaderia i cosidor pertany a l'organització de l'Àrea de
Serveis i Recursos de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
(Veure Annex 1. Organigrama)

L'àrea del servei de bugaderia té el següent horari.
•

De dilluns a divendres de 7 a 21 hores. (mentre no hi ha
màquina distribuïdora d’uniformitat l’horari serà de 6 de matí a
22 hores de dilluns a diumenge, menys els dies festius que es
tancarà a les 21 hores)

•

Dissabtes de 7 a 14 hores i en servei de tarda de 14 a 19
hores.

•

Diumenges hi ha un servei de 7 a 14 hores.

En el cas que hi hagi qualsevol incidència fora d’aquest horari, es
segueix el protocol establert per l’HUSJR. (es truca a la supervisor/a i
ella decideix el que cregui convenient).
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El servei de bugaderia i cosidor disposa del següent personal que
assegura la continuïtat assistencial:

NETEJADORES
•

3 professionals de dilluns a divendres de 7 a 14h (actualment de 6
a 14 hores per manca de distribuidora d’uniformitat)

•

2 professional de dilluns de divendres de 14 a 21. (actualment 1
professional de fins a les 22 hores per manca de distribuïdora
d’uniformitat

•

1 professional de dilluns a divendres de 15 a 22 com a reforç del
Covid per la uniformitat.

•

2 professionals de 6 a 14 hores els dissabtes i diumenges

•

1 professional de 14 a 22 hores els dissabtes, diumenges i festius

•

1 professional de 14 a 21 hores els dissabtes, diumenges i festius

•

2 professional de 7 a 14 hores els diumenges(actualment l’horari és
de 6 a 14 hores per manca de màquina distribuïdora d’uniformitat

•

Una responsable de l'àrea

Els professionals de la bugaderia han d’anar correctament
uniformats. L’uniforme haurà d’estar en perfectes condicions
presencials e higièniques.

Els professionals de la bugaderia han d’anar correctament identificats
a través de la targeta que identifica al personal de l’hospital.

L’àrea de bugaderia i cosidor es troba situada a la planta soterrani 2, a la
zona de senyalització de seguretat C, a la mateixa zona de cuina i de les
instal·lacions de manteniment, té una entrada al passadís tècnic (Veure Annex
2. Plànol)
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3 .CARACTERÍSTIQUES DELS ARTICLES

El servei de bugaderia té diferents articles, classificats com a roba
plana o de llit i uniformitat.
•

Roba de llit:

Llençols
Llençols dels metges (color blau)
Talles
Vànoves
Llençols bressol
Coixineres bressol
Coixineres blanques
Coixineres dels metges (blaus)
Tovalloles de mà
Tovalloles de bany
Coixins
Mantes
Bates de malalts
Bates blanques covid
Bates blaves covid
Altres articles (motxilles, correctges...)

•

I roba d'uniformitat, classificada en:

Jaquetes de quiròfan (verd)
Pantalons de quiròfan (verd)
Bates de metges (blanc)
Jaquetes blanques
Pantalons blancs
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Jaquetes blaves
Pantalons blaus
Jaquetes vermelles
Pantalons vermells
Es creu convenient que amb la presentació del nou plec de la
bugaderia, el personal materno infantil estigui uniformat amb una
jaqueta de color estampat.
Roba del servei de manteniment.

Tots els articles han de tenir una composició segons l’annex fitxa
tècnica del producte, a excepció de la uniformitat, que serà
aproximadament del 65% de polièster i 35% de cotó (Veure annex 3.
Característiques dels articles).

Els llençols i coixineres van amb l'anagrama de l'Hospital.

Pel que fa a la substitució de la roba de rebuig, pèrdua i d'altres
possibles mermes, la bugaderia externa fa una aportació mínima
mensual.
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ARTICLE

QUANTITAT

LLENÇOLS
LLENÇOLS METGES
TALLES
VÀNOVES
LLENÇOLS BRESSOL
COIXINERES BRESSOL
COIXINERES
COIXINERES METGES
COIXINS
MANTES
TOVALLOLA DE MA
TOVALLOLA DE BANY
BATES MALALTS
JAQUETES DE QUIRÒFAN
PANTALONS QUIRÒFAN
BATES METGES
JAQUETES BLANQUES
PANTALONS BLANCS

500
100
300
-

L'HUSJR indica la primera setmana de cada mes com s'ha de repartir
la resta d’injecció de roba.
La bugaderia externa disposa d'un termini de 5 setmanes, ja que la
resta de l'injecció no és fixa en quan a nombre d'unitats, sinó que la
resta fins arribar a l'import total de l'injecció es distribueix entre les
diferents peces de roba en base al preu unitari de cada peça.

• La uniformitat es renovarà un terç anualment, lliurada al servei
de bugaderia i cosidor per procedir al seu marcatge mitjançant
un xip.
La uniformitat blanca es lliurada per la bugaderia externa en penjarobes per la seva disposició al distribuïdor de roba de la bugaderia de

PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DE LA ROBA I LA UNIFORMITAT
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

CD. versió: maig 2021

La nostra missió: Donar una assistència sanitària excel·lent basada en el compromís dels nostres professionals
en la continuïtat assistencial, la millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.

8 / 16

l'Hospital. Sistema Bautista 2000. (Annex 4.Manual de funcionament
Sistema Bautista 2000 )

• La uniformitat verda, la vermella i la de color blau, té les
característiques similars a la roba blanca. Es serveix plegada i
embussada per talles de forma hermètica, per la seva
classificació i disposició a la màquina distribuïdora de roba
verda i sala de parts. (Annex 5. Manual de funcionament de
Sistema Myscrub).
4. CALENDARI DEL SERVEI DE BUGADERIA I COSIDOR
L'àrea de bugaderia i cosidor té establert el següent horari com ja
s’ha comentat abans:
• De dilluns a divendres de 7 a 21 hores ininterrompudament. (
de 6 a 22 hores, per manca de distribuïdora d’uniformitat)
• Dissabtes de 7 a 14 hores i de 14 a 21 hores. (de 6 a 14 hores
i de 14 a 22 per manca de la màquina distribuïdora de la
uniformitat)
• Diumenges de 7 a 14 hores. (i de 14 a 21 hores, per manca de
distribuïdora d’uniformitat).

INCIDÈNCIES: en cas de tenir qualsevol incidència fora del horari
de la bugaderia, i de trucar al supervisor/a de guàrdia, i si es creu
convenient, acompanyat del servei de seguretat, s’extreu de la
bugaderia el necessari pels serveis o unitats de l’HUSJR, es deixa
registrat el que s’ha agafat.

Dia/Hora

Servei/Unitat

Article

Nom del supervisor
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A l’annex número 6. es mostra la DPT (desenvolupament del lloc de
treball) del servei de bugaderia, on es pot observar les tasques que
realitza el personal de la bugaderia- cosidor durant la seva jornada
laboral.

Cal fer esmena que aquesta DPT canviarà en el moment que es
disposin de les màquines distribuïdores de bugaderia

4.1 Respecte al lliurament i recollida de roba neta.

La bugaderia externa lliura la roba neta tots els dies laborables
incloent els dissabtes i els diumenges. A més, en cas de concórrer 2
festius consecutius, incloent diumenges, l'empresa adjudicada amb
l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, estableixen les mesures
pertinents per tal de fer un lliurament en un d'ells.

El lliurament de roba neta per part de la bugaderia externa es realitza
en una franja horària de 7 a 8 hores del matí, de dilluns a
dissabte(i/o diumege). En cas d'urgència l'empresa de la bugaderia
externa pot realitzar lliuraments en terminis més curts.
Les gàbies de roba neta, van cobertes amb una funda amb l'objectiu
de reduir costos d'eliminació de plàstic i millora pel medi ambient.
Aquesta funda es renta desprès de cada servei.
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La roba neta es lliura degudament classificada i empaquetada amb
polietilè i protegida dintre dels contenidors adients.

La bugaderia externa garanteix el grau necessari de sequedat de la
roba que permeti un ús correcte de la mateixa. La humitat màxima
serà del 2%.

El lliurament de roba neta als diferents serveis i unitats de l'Hospital
Sant Joan de Reus es realitza tots els dies, de dilluns a diumenge, en
un horari establert logísticament pel sistema ruboritzat. (Veure annex
7. Horari logístic del sistema ruboritzat) de 8:30 a 10 hores del matí.

4.2 Respecte la recollida de roba bruta.

La roba bruta és recollida dels diferents serveis i unitats funcionals de
l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus mitjançant el sistema ruboritzat, en
un horari dividit en dos moments al dia (Veure annex 7 Horari logístic del
sistema ruboritzat):
• De 7 del matí a 8:30 hores
• De 16 a 18 hores.
És funció del servei de neteja dipositar la roba bruta recollida en bosses
blanques al magatzem brut de cada unitat, i posar dins els carros o gàbies
corresponents, col·locant-los en el punt de recollida de la unitat del transport
ruboritzat.
Una vegada recollida la roba bruta, transportada a la bugaderia de HUSJR, es
fa una classificació i preparació (control i mesura del pes. Annex 8) de la roba
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en el magatzem de roba bruta, fins el moment en que serà recollida per
l'empresa externa encarregada del servei de bugaderia.
La roba bruta és recollida per l'empresa exterior en l'espai de bugaderia,
transportada en carros o gàbies de roba des del magatzem de roba bruta de
la bugaderia fins al moll de càrrega de l’HUSJR.
L'empresa externa realitza una desinfecció de la caixa del camió de transport i
de tot tipus de contenidors, en cada un dels viatges, per evitar risc de
contaminació de la roba neta.

5. PROCEDIMENTS DE BUGADERIA
5.1 Condicions tècniques del procés de rentat
El procés de rentat i desinfecció empleat per l'empresa exterior compleix els
requisits establerts per la normativa vigent i garanteix l'eliminació complerta
de la brutícia i la desinfecció correcta, amb un mínim de deteriorament de la
roba. Aquest procés es realitza en les instal·lacions de l'empresa externa.

Durant es procés de rentat es garanteix l'absoluta separació entre zones de
roba bruta i de roba neta. Per tant, l'empresa externa disposa en les seves
instal·lacions d'un sistema de barrera sanitària.

5.1.1 Neteja dels Epi’s (bates impermeables)

Una de les tasques noves que realitza el servei de bugaderia, és la neteja i
desinfecció de les bates covid.

Les bates estan posades de forma diferent a la roba de llit (en bosses de
color vermell), que són separades pel personal de bugaderia, i rentades
segons procediment i temperatura del programa de les rentadores disposades
a la bugaderia.
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Durant el procés de rentat es garanteix l'absoluta separació entre zones de
roba bruta i de roba neta.
Una vegada netes es traspassen a la secadora, i desprès es doblegaran i es
posaran en bosses blanques de 20 unitats i distribuïdes a les diferents plantes
segons les necessitats de cada servei.

5.2 Qualitat del servei de bugaderia
En qualsevol moment, tants cops com sigui oportú, es pot comprovar
el compliment de les condicions tècniques establertes pel procés de
rentat i desinfecció de la roba i del seu transport.
L'HUSJR realitza controls de qualitat del procés de rentat en
qualsevol moment, amb una periodicitat aproximada de caràcter
trimestral.
L'estudi inclou les causes de deteriorament dels teixits i la presència
d'incrustracions. L’HUSJR selecciona les mostres i el laboratori
especialitzat on es realitzen els controls.
La bugaderia externa estableix un sistema pel control de la durada de
cada tipus de roba mitjançant mostreig.
A petició de l’Hospital i amb una periodicitat mínima trimestral es
realitza un control “in situ” de la qualitat de la roba entregada. Es
reuneixen un representant de l’empresa externa i un representant de
l’Hospital.
Aquestes persones escollen a l’atzar un màxim de deu paquets o
unitats dels diferents tipus de roba, verificant si es dóna alguna de
les característiques de rebuig de la roba neta.
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Trimestralment es realitza un inventari amb representants d’ambdues
parts per realitzar un control de les necessitats d’estoc de roba.
Annex 10 Inventari.

Hi ha un registre -control de les incidències al servei de bugaderia –
cosidor, on es posa el control de trencaments d’estoc, per manca de
roba, on es registra les incidències de roba en mal estat, i qualsevol
moviment no habitual de roba. Veure annex 11. Control d’incidències.

5.3 SEGURETAT I SALUT.

La bugaderia externa estarà d’acord a la normativa actualment vigent
de Prevenció de Riscos Laboral em el desenvolupament de les
tasques tant de rentat com de transport.

Es dona compliment a l’article 24 de la llei de prevenció de riscos
laborals 31/1995 i el corresponent RD 171/2004 de Prevenció de
Riscos Laborals.

La bugaderia garanteix que tots els productes que s’utilitzen estant
degudament homologats, disposant de les autoritzacions sanitàries, i
estan convenientment identificats, amb la corresponent fitxa.

6. NECESSITATS DE ROBA. PER SERVEI I UNITATS D’INFERMERIA

És funció del servei de la bugaderia i del cosidor fer la distribució de
la roba neta als diferents serveis i unitats de l'hospital.
La distribució de la roba s'ha realitzat segons els llits que hi han ens
els diferents serveis i segons les necessitats de les diferents unitats.
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Veure annex 15. Control estoc de bugaderia per caps de setmana per
serveis i unitats
11. Veure annex Control
d’Habitacions per serveis
12. Veure annex Control stocks de
la bugaderia per setmana per
serveis i unitats
13. Veure annex Control stocks de
la bugaderia per caps de setmana
per serveis i unitats
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ANNEX 2. PLÀNOL PLANTA -2
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ANNEX 3 FITXA TÈCNICA DE LA ROBA PLANA

LLENÇOLS
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

50% COTO 50% POLIÈSTER

COLOR

Blanc

GRAMAJE

140gr./m2

MESURES

180 x 280

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

25 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Vora de 4 cm. en els extrems i arraconat 2
cm en els costats longitudinals
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

LLENÇOLS BLAUS
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

50% COTO 50% POLIÈSTER

COLOR

Blau

GRAMAJE

140gr./m2

MESURES

180 x 280

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

25 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Vora de 4 cm. en els extrems i arraconat 2
cm en els costats longitudinals
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

TALLES "ENTREMETIDA"
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

50% COTO 50% POLIÈSTER

COLOR

Blanc

GRAMAJE

140 gr. /m2

MESURES

110 x 240

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils/ cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24 fils /cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Vora 1 cm en tots els costats. Pot ser obert o tancat.
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

VÀNOVES
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

Coto 100%

COLOR

Blanc

GRAMAJE

210 gr/ m2

MESURES

180 x 280

COMPOSICIÓ TRAMA:

16 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

36 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Vora d'un cm ens els 4 costats . Llistat amb espigues.
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat a 100cm de la part de baix de la vànova amb
l’anagrama centrat i dimensionat als 18 cm

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

COIXINERES BRESSOL
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100 %

COLOR

BLANC

GRAMAJE

140 gr / m

MESURES

40 x 60

COMPOSICIÓ TRAMA: x

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

La costura de la coixinera de bressol serà de color vermell.

IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

COIXINERES
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100 %

COLOR

BLANC

GRAMAJE

140 gr / m2

MESURES

50 x 120

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

COIXINERES BLAUS
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100 %

COLOR

BLAU

GRAMAJE

140 gr / m2

MESURES

50 x 120

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

25fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

COIXINS
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
Coixinera fibra hueca siliconada amb funda

COMPOSICIÓ

teixit Ecopel

COLOR

BLANC

GRAMAJE

185 grs/m2 aprox +/- 10gr

MESURES

90 x 40 x 14

PROPIETATS

antibacteri

COMPOSICIÓ ORDIT

30 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

100% fibra buida polièster Secció buida.

Cardada Pes farcit 770gr
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Antial·lèrgica- complint Directiva Europea
98/34 - NF EN 12952

MANTES
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100 % polar

COLOR

BLANC

GRAMAJE

350 gr/ m2

MESURES

160 x 240

COMPOSICIÓ TRAMA:

16 fils /cm

COMPOSICIÓ ORDIT

36 fils/ cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Costats cosits amb fil blanc i acabats amb teixit de rivet de color a determinar
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

TOVALLOLA DE MA
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100% teixit jacquard

COLOR

BLANC

GRAMAJE

400 gr / m2

MESURES

50 x 100

COMPOSICIÓ TRAMA:

24 fils /cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Repunt doble en ambdós voraviu
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

LLENCOLS BRESSOL
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100 %

COLOR

BLANC

GRAMAJE

140 gr. / m2

MESURES

100 x 100

COMPOSICIÓ TRAMA:

22 fils / cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24 fils/ cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Vora de 2 cm en l'extrem i arraconat 2 cm en els costats longitudinals.
La costura del llençol de bressol serà de color vermell
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

.Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de

ALTRES OBSERVACIONS:

la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

TOVALLOLA DE BANY
CARACTERÍSTIQUES DEL TEIXIT
COMPOSICIÓ

COTO 100% teixit jacquard

COLOR

BLANC

GRAMAJE

400 gr / m2

MESURES

100 X 160

COMPOSICIÓ TRAMA:

24 fils /cm

COMPOSICIÓ ORDIT

24 fils / cma

VARIACIONS DIMENSIONALS AL

6%

RENTAT
CONFECCIÓ

Repunt doble en ambdós voraviu
IMATGE CORPORATIVA:

La imatge corporativa estarà situat al centre superior de l’article

ALTRES OBSERVACIONS:

Cal considerar addicionalment per a totes
les peces el percentatge d’encongiment de
la tela perquè un cio rentada tingui com a
mínm les dimensions establertes per peça.

ANNEX 3 FITXA TÈCNICA DE LA ROBA PLANA

•

Jaqueta blanca

-Jaqueta del pijama amb coll Mao amb 2 butxaques inferiors
- Botonat masculí
- 1 traveta de 3 cm. a la part superior esquerra, per sobre del
pit (col·locació de la tarja identificativa)
- Amb l’anagrama del CENTRE a la part dreta (alçada del pit)
- Amb 9 talles de la XS a la 5XL

•

Pantalons blanc : Sarja blanca amb una butxaca lateral en la part superior de la cama
dreta, amb goma sense repunt a la vora del pantaló.
9 talles (de la XS a la 5XL amb diferents llargades, segons les

necessitats de cada centre)
•

Bata:
la part dreta.

Sarja blanca. Sense cinturó. Botonat masculí. Anagrama del centre a

Amb teixit que acompleixi les següents característiques:
Composició:

65% Poliester 35% cotó

Pes Acabat:

210 g/m2

Titol Fil (Nm):

Ordit

34 Nm

Trama 34 Nm

Densitat (cm)

Ordit

43 cm

Trama 23.5 cm

Construcció

2x1 Sarja

Es recomana el teixit Bari-W WORKWEAR DE KLOPMANN

•

Jaqueta Quiròfan:

•
•

Pantalons Quiròfan: Sarja verda quiròfan, goma cintura sense repunt.
Jaqueta Neteja:
Jaqueta del pijama amb coll Mao a quadrets, màniga ranglan 1
butxaca superior i 2 butxaques inferiors, amb solapa a la butxaques de quadrets iguals
al del coll.
Pantalons Neteja: Sarja blanca amb una butxaca lateral en la part superior de la cama
dreta, amb goma sense repunt a la vora del pantaló.

•

Sarja verda quiròfan, coll en pic, màniga ranglan i 3 butxaques
Amb l’anagrama del CENTRE a la part dreta (alçada del pit)

•

Jaqueta blau urgències: Sarja blava, coll en pic, màniga ranglan i 3 butxaques
Amb l’anagrama del CENTRE a la part dreta (alçada del pit)

•

Pantalons blaus: Sarja blava amb una butxaca lateral en la part superior de la cama
dreta, amb goma sense repunt a la vora del pantaló.
Jaqueta marró -Jaqueta del pijama amb coll Mao, màniga ranglan 1 butxaca superior
i 2 butxaques inferiors
- Botonat masculí

•

- Amb l’anagrama del CENTRE a la part dreta (alçada del pit)
- Amb 9 talles de la XS a la 5XL, segons les necessitats del centre.

•

Pantalons marrò : Sarja marrò, goma cintura sense repunt.
talles (de la XS a la 5XL amb diferents llargades, segons les necessitats de cada
centre)
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•

Per motius assistencials i de seguretat s’ha cregut convenient incloure en aquesta licitació que
el servei materno infantil HUJSR vagin amb una uniformitat estampada, la qual es negociarà amb
el licitador el model segons les necessitats establertes del personal del servei.

Considerar addicionalment per a totes les peces el percentatge de encongiment de la tela
per a que un cop rentada tingui com a mínim les dimensions establertes per a la peça.
Altres característiques dels teixits amb les aportacions de la roba
• Alta transpirabilitat: manté la pell seca
• No reté la humitat: teixit d'alta capil·laritat
• Manté la temperatura natural de el cos
• Un 30% més lleuger que una peça normal
• Apte per a ús en quiròfan i àmbits sanitaris
. • Hipoalergènic: compleix Acute Dermal Irritation / Corrosion OCDE 404 (2002)
• Permet l'esterilització
• Antiestàtic: compleix norma EN 1149/3 • Certificat Oeko-Tex (Classe 1)
• Antiàcid: compleix norma. 13034 (àcid sulfúric / Hidróxico sòdic)
• Apte per a Sala Blanca IES-RP.CCOO3.4 (2011)
• Durabilitat peces uniformitat certificada 300 rentats *
• Estalvi energètic 40%
• Sense pilling
• Mai perd el color
• Reutilitzable
• Reciclable 100%
• Respecta el medi ambient
Seguretat i comoditat Confort Seguretat Rendibilitat Ecològic Manteniment

• Antibacterià: compleix norma EN-13795 després de 300 rentats. Apte per a ús en quiròfan i àmbits
sanitaris.
• Uniformes Rentat entre 40ºC i 75ºC.
• Permet l'ús de lleixiu, clor o qualsevol altre detergent.
• NO requereix planxa. Estalvia el 100%.
• Assecat: Amb assecadora: temperatura 40ºC (RECOMANABLE) max. 60ºC. Durada entre 5 i 10 minuts
màxim.
• Amb túnel: temperatura recomanada entre 70ºC i MAX. 85ºC. 60 60 60 60 º RENDIBLE SEGUR
CONFORTABLE ECOLÒGIC 60 * segons condicions d'ús i seguint indicacions de l'Fabricant

Joan Gené
Direcció de Serveis i Recursos
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

ANNEX 4. DPT SERVEI DE BUGADERIA- COSIDOR
EDP BUGADERIA
DE 6 A 8:30

A les 7

8:30 A 10:30
7 a 14

recollir la uniformitat dels vestuaris de la planta -2
Recollir la uniformitat bruta que hi ha a la bugaderia
Recollir la unformitat verda de quiròfan planta -1.
Reompli els estants de la bugaderia de la uniformitat blanca
Posar una rentadora de bates Covid
Posar secadora de bates Covid
Buidar els carros de roba bruta i traspas a gabies de bugaderia externa
Pesar i controlar la roba bruta
Retorn de carros de roba bruta buids
Recepció de roba neta de bugaderia externa
Penjar la roba blanca d'uniformitat
Atendre al personal de l'HUSJR, en uniformitat
Suministraments de roba neta per serveis i unitats
Realitzacio de la neteja i plegat de les bates covid.
Enviar mitjançant el sistema robotitzat els carros de roba neta

9:30 A 10:00

ESMORZAR 1 PERSONA

10:00 A 10:30

ESMORZAR 1 PERSONA

08:30 A 12:00

Recollida de carros de roba neta de retorn

7 A 13:00
11:30 A 12:30
13 A 14

Revisió de la uniformitat per la resta del personal de bugaderia
Carrega del sistema Myscrub d'uniformitat verda segons necessitats
Neteja el servei de bugaderia
BUGADERIA TORN TARDA

DE 14 A 16

De 15:00
De 16 a 18

Es fa una revisió de tota la uniformitat tant blanca, verda, blava…
Control de botons, butxaques trencades
Posar rentadora de roba de Box i neonats, uniformitat
Recollir la unformitat verda de quiròfan planta -1.
Buidar els carros de roba bruta i traspas a gabies de bugaderia externa
Pesar i controlar la roba bruta
Retorn de carros de roba bruta buids

De 18:00 a 18:30

BERENAR

De 18:30 a 19:30

Carrega del sistema Myscrub d'uniformitat verda segons necessitats

De 19:30 a 20:00
De 20 a 21

Recollida de roba bruta d'uniformitat verda
Separació de llençols blaus
Realització de tasques de cosidor, doblegar, planxar roba box

A les 21:00
14 a 21

recollir la uniformitat dels vestuaris de la planta -2

14 a 21

Realitzacio de la neteja i plegat de les bates covid.

de 15 a 22 hores

Neteja Del servei de bugaderia. Neteja wc, passar la mopa

Reforç de bugaderia en la neteja de bates e uniformitat i tasques de
bugaderia
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ANNEX 6 CONTROL I MESURA DE PES
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

N ALBARÀ

MES
H.VELL R.NETA CAP SP R.BRUTA GÀVIES

CAP DE SETMANA _ DIUMENGE

CAP DE SETMANA _ DIUMENGE

CAP DE SETMANA _ DIUMENGE

CAP DE SETMANA _ DIUMENGE

0

0

0

0

0
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ANNEX 7. CONTROL INCIDÈNCIES
CONTROL D'INDIDÈNCIES MES NET.
DATA

INCIDÈNCIA

MOTIU

SOLUCIÓ
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ANNEX 8. CONTROL DE SERVEIS
PER HABITACIONS.
PRIMERA
PINTA
PLANTA

TOTAL
HABITACIONS NUM.HABITACIONS
DE
INDIVIDUALS
DOBLES
LLITS

UNITAT

HABITACIONS

A

ONCOLOGIA

1001- 1030

30

30

NO

B

TRAUMATOLOGIA

1031- 1059

32

26

1033-1039-1051

C

MEDICINA GRAL

1060- 1088

35

23

1063-1097-10711073-1081-1088

D

MEDICINA ESPEC.

1089- 1117

35

23

1089-1094-11001105-1110-1116

E

SOCIOSANITARI

1118- 1139

42

2

1124-1134

F

SOCIOSANITARI

SEGONA
PINTA
PLANTA

TOTAL
HABITACIONS NUM.HABITACIONS
DE
INDIVIDUALS
DOBLES
LLITS

UNITAT

HABITACIONS

A

ONCOLOGIA

2001- 2029

29

29

NO

B

TRAUMATOLOGIA

2030- 2058

32

26

2033-2049-2057

C

MEDICINA GRAL

2059- 2085

27

27

NO

D

MEDICINA ESPEC.

2086-2109

24

24

NO

E

SOCIOSANITARI

F

SOCIOSANITARI
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MANTAS

BATES

4
4
4

20
20
40

GINECOLOGIA - NURSERI
DISPENSARI A (ONC)
HOSPITAL DE DIA DE MIN
HOSPITAL DE DIA ONCO
RADIOTERAPIA
MEDICINA C
MEDICINA D
ONCOLOGIA
P.ESPECIALS
PEDIATRIA
QUIRÒFAN
REHABILITACIÓ
SALA PARTS
SOCIO SANITARI
TRANSFER
TRAUMATOLOGIA
UNITAT CURES INTENSIVES
UNITAT VIGILÀNCIA SALUT
URGÈNCIES
TOTAL

20
40

10

70
20
30
10

35

110
110
100
40
40
70
50
100
10
100
60
200
1320

10
50
10

25
15
30
40
40
40

15
15
15

25

10

15
40
25
25
15
460

4
4

10
10
5
5
115

5
4
4
4
4
8
2
4
4
4
15
78
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15
20
20
20
65
15
15
15
20
10
10
20
20
20
10
10
10
10
90
465

3
3

OBSERVACIO
NS

VANOVES
10
10

TOVALLOL
ES

COIXINERE
S
40
40

COIXINS

LLENÇOLS
90
90

TALLAS

BUGAD
ERIA
SETMA
NAL
PER
SERVEI
SI
UNITAT
S.
CIRURGIA A
CIRURGIA B
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE_ RX
DISPENSARI D (DER-PED-MIN)
DISPENSARI C (GIN-MIN)
DISPENSARI B (CIR-COT)

La meitat dels llençols blaus per mutues

100
50
20
90

RX 40 talles

NIU: llençols petits, tovalloles, mantes
petites

20
30
90

30
20
80
30
50

3
3
4
3

3
3
3

10

10
3
REPARTIR 2 COPS/SETMANA

20
3
3
20
40
610

1 cop/set 7llençols, 7 fundes, 7 tovalloles

REPARTIR 2 COPS/SETMANA
3
40

10
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ANNEX 10 . CONTROL STOCKS DE BUGADERIA PER CAPS DE SETMANA PER SERVEIS I

UNITAT CURES INTENSIVES
URGÈNCIES
TOTAL

10
10

4
4
4
4
4
4
4
4
8
2
4
4

20
20
40
15
15
15
15
10
10
20
20
10

70
110
110
100
40
70
50
100
100

35
40
40
40
25

10
15
15
15
10

15
40
25

10
10

60
200
1190

25
15
380

5
5
115

4
15
65

10
90
310

TOVALLOLES

BATES

40
40

COIXINS

MANTAS

90
90

TALLAS

VANOVES

MEDICINA C
MEDICINA D
ONCOLOGIA
PEDIATRIA
QUIRÒFAN
SALA PARTS
SOCIO SANITARI
TRAUMATOLOGIA

COIXINERES

CIRURGIA A
CIRURGIA B
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
GINECOLOGIA

LLENÇOLS

UNITATS.

3
3

OBSERVACIONS

La meitat dels llençols blaus per mutues

100

RX 40 talles
NIU: llençols petits, tovalloles, mantes petites

3

20
80
50

3
3
10
3
3

40
210

3
3
27

1 cop/set 7llençols, 7 fundes, 7 tovalloles

10

AQUESTA QUANTITAT DEPEN DE L'ESTOCK DE ROBA QUE HI HA AL COSIDOR.
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